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Încrederea în 
Spitalul de Urgență 
Suceava ar putea fi 
recâștigată când va 
deveni spital clinic, 
speră directorul 
medical, dr. Dimitrie 
Siriopol 
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- Cel mai mare câștig al acreditării Spitalului Județean de Urgență „Sf. 
Ioan cel Nou” din Suceava ca spital clinic va fi recâștigarea încrederii 
populației în calitatea actului medical prestat de doctorii din cea mai 
mare unitate medicală din județ. Aceasta este speranța directorului 
medical al spitalului, conf. univ. dr. Dimitrie Siriopol. Acesta consideră 
că schimbarea statutului reprezintă „o certificare a calității actului 
medical și a infrastructurii disponibile la nivelul Spitalului Județean de 
Urgență «Sfântul Ioan cel Nou» Suceava”. „Sperăm ca această 
modificare, practic o normalizare a statutului spitalului, să aducă și o 
revenire a încrederii populației județului în calitatea actului medical 
efectuată în această unitate”, a afirmat dr. Siriopol. 
În opinia sa, asocierea spitalului cu Universitatea „Ștefan cel Mare” va 
asigura accesul mai facil la o infrastructură importantă de cercetare, mai 
ales că instituția academică suceveană este „universitatea cu cea mai 
rapidă ascensiune din România, ce a devenit în ultimii ani una din cele 
mai importante instituții de învățământ superior din România”. 
„Cheia oricărui progres este reprezentată de colaborarea în diverse arii 
de expertiză, având un numitor comun, în acest caz acesta fiind 
îmbunătățirea continuă a calității activității medicale. Prin asocierea 
celor două instituții se asigură trecerea la un nivel superior atât pentru 
spital, cât și pentru universitate, Suceava urmându-și traseul pentru a 
deveni un pol din ce în ce mai important, un centru regional în adevăratul 
sens al cuvântului, atât medical, cât și universitar”, a mai spus conf. univ. 
dr. Dimitrie Siriopol. 
În Spitalul de Urgență Suceava, din aproximativ 270 de medici, 27 au 
deja studiile doctorale finalizate și sunt doctori în științe medicale. 
Schimbarea de statut, din spital județean de urgență în spital clinic 
universitar, este preconizată să se producă efectiv la sfârșitul acestui an, 
după primirea avizului din partea Ministerului Educației și ulterior a 
acreditării din partea Ministerului Sănătății. 

- Studenți și profesori 
din Suceava, 
Constanța, Iași, 
București și Sibiu se 

suceavalive.ro 
19.09.22 

- Facultatea de Economie, Administraţie şi Afaceri (FEAA) din cadrul 
Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava organizează, în perioada 19-
24 septembrie 2022, în campusul universitar, corp A, şi în mai multe 
locaţii din localitatea Cacica, Școala de vară „ Dezvoltarea competențelor 



întâlnesc la USV, la 
Școala de vară 

antreprenoriale prin protejarea patrimoniului – Ateliere Cacica – 
Oameni și Sare”, ediţia a V-a.  
La ediţia din acest an a şcolii de vară vor participa profesori și studenți 
de la mai multe universităţi, după cum urmează: Universitatea „Ştefan 
cel Mare” din Suceava, Universitatea „Ovidius” din Constanța, 
Universitatea „Gheorghe Asachi” Iași, Academia de Studii Economice din 
București, Universitatea din București și Academia Forțelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu” Sibiu. 
Studenţii, masteranzii şi doctoranzii selectaţi vor participa la diverse 
activităţi, vor avea sesiuni de lucru în echipă şi vor face vizite în teren, 
familiarizându-se cu domeniul antreprenorial şi cu reala complexitate a 
acestuia, dar şi cu frumusețile naturale și cu patrimoniul istoric-cultural 
unic din județul Suceava. 
Dincolo de interesantele activităţi care se vor desfăşura conform 
programului stabilit, invitații noștri vor face o vizită la Voroneţ, 
Mănăstirea Humorului, Basilica Minor Cacica şi Salina Cacica. Şcoala de 
vară va culmina cu organizarea unei pieţe volante, Piaţa satului, unde 
vor fi prezenţi producători locali, iar participanţii de la scoala de vară din 
cadrul acestei ediţii vor avea posibilitatea să valorifice 
rezultatele/produsele obţinute în cadrul atelierelor la care au participat. 
Programul celor 7 zile va reprezenta o experienţă unică, deoarece 
participanții vor intra în contact direct cu experţi, specialişti în domeniul 
antreprenorial, precum şi cu diverşi antreprenori. Programul detaliat al 
şcolii de vară poate fi consultat pe pagina facultăţii,  accesând următorul 
link https://scoaladevarafeaa.usm.ro/program 

- Studenți de la USV, 
la cea de-a XV-a 
ediție a 
evenimentului 
International 
Summer Law School 

suceavalive.ro 
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- Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu Universitatea „1 
Decembrie 1918” din Alba Iulia, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj 
Napoca și Universitatea din Oradea, a organizat, în perioada 28 august – 
4 septembrie 2022, ediția a XV-a a evenimentului International Summer 
Law School (ISLS 2022).  
Ediția din acest an s-a desfășurat la Săpânța, județul Maramureș, și a 
avut o temă remarcabilă, care a ancorat participanții (peste 100) într-
un inedit spațiu de reflecție: „Patrimoniul cultural național material și 
imaterial”.  
Evenimentul s-a adresat studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la 
universități din țară și străinătate, cercetătorilor științifici, cadrelor 
didactice universitare, antreprenorilor, oamenilor de cultură, 
specialiștilor în patrimoniu, precum și altor profesioniști cu experiență 



în domeniu. 
În cadrul acestei Școli de vară au avut intervenții cadre didactice din 
partea Facultății de Drept și Științe Administrative din cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, după cum urmează: prof. dr. 
H.C. Augustin Zegrean (Rolul administrației și aplicarea legii în protecția 
juridică a patrimoniului național), prof. dr. hab. Aurora Ciucă (Ia 
românească, veșmânt identitar. O perspectivă regală), conf. dr. Maria 
Dumitru-Nica (Protejarea patrimoniului cultural imaterial) și asist. drd. 
Raluca Onufreiciuc (Aplicații ale inteligenței artificiale în patrimoniul 
cultural: un teren încă nedescoperit). 
Activitățile științifice care au fost incluse în programul International 
Summer Law School 2022 au fost transmise live pe site-ul 
https://www.juridice.ro/, în fiecare zi, în intervalul orar 10:00 – 13:00, 
având o audiență de peste 1000 de persoane zilnic. Acestea au presupus 
dezbateri pe teme variate, ce au privit administrarea, conservarea și 
protecția juridică a patrimoniului cultural național, valorile acestui 
patrimoniu, tradiții și mitologie românească, arhive și patrimonii.  
Noutatea subiectelor, schimbul entuziast de informații, care a îmbogățit 
bagajele de cunoștințe, dar și locurile de poveste, care i-au făcut pe 
participanți să călătorească în timp, duc la concluzia că nu a fost vorba 
doar de un eveniment, ci de o experiență care, cu siguranță, se dorește a 
fi retrăită în anul 2023. 

- Laboratoare în aer 
liber la Noaptea 
Cercetătorilor 
Europeni, în 
Suceava și alte peste 
20 de orașe din țară 

stirisuceava.net 
17.09.22 

- ineri, 30 septembrie 2022, va avea loc Noaptea Cercetătorilor Europeni, 
cel mai captivant eveniment despre știință și cercetare, iar Bucureștiul și 
alte peste 20 orașe din România se vor transforma în adevărate 
laboratoare în aer liber, în care publicul va avea ocazia să cunoască 
oamenii din spatele cercetătorilor și să înțeleagă mai bine cât de 
importantă este munca de cercetare pentru viața de zi cu zi.  
La Suceava, evenimentul se va desfășura pe platoul din fața Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, începând cu ora 16:00.  
Inițiat în anul 2005 de Comisia Europeană, evenimentul de talie 
europeană a ajuns la a 18-a ediție, fiind încă de la început un eveniment 
al inovației, prin care știința a devenit accesibilă tuturor, iar oamenii au 
luat parte la activități științifice ce combină educația cu divertismentul, 
organizându-se expoziții, experimente în care publicul este implicat 
activ, conferințe, prezentări, jocuri și concursuri.  
Noaptea Cercetătorilor Europeni 2022 își deschide porțile pe 30 
septembrie, fiind cel mai potrivit eveniment pentru toți cei care au o 
minte curioasă, își doresc să înceapă o carieră în cercetare sau sunt, pur 
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și simplu, pasionați de știință. În cadrul evenimentului, vizitatorii pot 
întâlni cei mai prietenoși cercetători, pot efectua, alături de aceștia, cele 
mai trăsnite experimente, au ocazia să vadă și să asculte prezentările 
celor mai inovative proiecte, iar concursurile și surprizele vor face 
experiența participării una de neuitat. Toate detaliile privind orașele în 
care se organizează Noaptea Cercetătorilor Europeni și activitățile la care 
vizitatorii pot participa se găsesc pe website-ul evenimentului: 
www.noapteacercetatorilor.eu [...] 

Oana Nuțu Profesiile de 
învățătoare și 
educatoare, foarte 
atractive pentru 
sucevence 

ziarelocale24.ro 
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- Programul de conversie profesională Pedagogia învățământului primar 
și preșcolar, din cadrul Facultății de Ştiințe ale Educației Suceava, a atras 
un număr foarte mare de candidați în ambele sesiuni de admitere la USV. 
Conducerea facultății a solicitat zilele trecute suplimentarea cu 20 de 
locuri cu taxă a cifrei de școlarizare pentru anul universitar 2022-2023, 
care a fost stabilită inițial la 80. 
Programul de conversie profesională Pedagogia învățământului primar 
și preșcolar, din cadrul Facultății de Ştiințe ale Educației Suceava, se 
bucură de un real succes în sesiunile de admitere organizate de 
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava. Conducerea facultății a solicitat 
zilele trecute suplimentarea cifrei de școlarizare pentru anul universitar 
2022-2023 pentru că în sesiunea de admitere de toamnă s-au înscris zeci 
de candidați, depășind numărul de locuri cu taxă propuse inițial. 
Facultatea de științe ale Educației a solicitat 20 de locuri cu taxă, ca 
urmare a faptului că numărul candidaților înmatriculați în luna iulie este 
38, iar în sesiunea septembrie s-au înscris 63 de candidați, astfel că cifra 
de școlarizare de 80 de locuri a fost cu mult depășită. Solicitarea a fost 
aprobată în ședința Senatului USV din 13 septembrie a.c. 
De precizat că toate locurile pentru studiile de licență scoase la concursul 
de admitere 2022, atât cele bugetate, cât și cele cu taxă, de la Facultatea 
de științe ale Educației au fost ocupate în prima sesiune, din iulie. S-a 
înregistrat concurență la ambele specializări din cadrul facultății, iar 
candidații admiși au medii mari. 
Programele de conversie profesională organizate la USV se adresează 
atât cadrelor didactice încadrate în sistemul de învățământ 
preuniversitar, precum și absolvenților cu diplomă de licență sau 
echivalentă care doresc să se specializeze într-un alt domeniu decât cel 
pentru care posedă diplomă de licență. Odată încheiate cursurile unui 
program de conversie profesională, profesorii/ absolvenții vor putea să 
predea și disciplina pentru care au obținut diplomă după absolvirea 
programului de conversie. 
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Programele sunt la învățământ cu frecvență, funcționează doar în regim 
cu taxă, iar, la final, cadrele didactice trebuie să susțină un examen de 
absolvire. La sfârșitul studiilor de conversie profesională, absolvenții vor 
putea preda în școli și licee noua disciplină studiată. 

Natalia 
Zgherea 

Cooperarea silvică 
dintre România și R. 
Moldova, discutată 
la Chişinău 

infoprut.ro 
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- Conducerea Agenţiei „Moldsilva” a avut o întrevedere cu reprezentanţi ai 
Comunităţii silvicultorilor din România, aflaţi în Republica Moldova cu 
prilejul Zilei Silvicultorului, marcată sâmbătă, 17 septembrie. 
Este vorba despre personalul de conducere din cadrul Regiei Naţionale a 
Pădurilor – Romsilva, Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare în 
Silvicultură „Marin Drăcea”, Federaţiei „Silva” şi Universităţii „Ştefan cel 
Mare” din Suceava. 
În cadrul întrevederii, autoritățile de pe ambele maluri ale Prutului au 
discutat despre protejarea şi dezvoltarea fondului forestier, îngrijirea 
culturilor forestiere în condiţii afectate de schimbări climatice, protecţia 
socială şi susţinerea angajaţilor din ramura silvică şi procesul de 
pregătire şi perfecţionare a cadrelor în instituţiile de învăţământ cu profil 
silvic. 
Un loc aparte în cadrul discuţiilor a revenit Planului de acţiuni pentru 
sporirea fondului forestier naţional cu 100 000 ha în zece ani, experienţa 
silvicultorilor din România fiind una consistentă în realizarea unor 
asemenea proiecte de anvergură. 
Potrivit unui comunicat de presă, aspectele cooperării discutate în cadrul 
întrevederii se vor regăsi în viitoarele proiecte cu impact pozitiv pentru 
pădurile Republicii Moldova şi României. 

Romulus-Dan 
Busnea 

Eveniment cultural-
științific de 
anvergură națională, 
la Măgirești 
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- La Centrul de cultură tradițională „Gospodăria Țărănească” din comuna 
Măgirești (Bacău) a avut loc, vineri, 16 septembrie, Conferința „Omul și 
lemnul: o relație de-o viață”, eveniment organizat de Primăria comunei 
Măgirești, în parteneriat cu Asociația „EcoAssist”, prin proiectul 
„Plantăm fapte bune în Romania”. 
Reuniunea s-a bucurat de participarea mai multor cadre didactice 
universitare de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea din 
Oradea, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din 
București, ca și a altor specialiști în multiple utilizări ale lemnului. 
Manifestarea a fost deschisă la ora 11.00, de primarul comunei, Câdă 
Ionică și de Marin Toma, președintele proiectului, iar expunerile care au 
urmat au fost inedite și interesante: „Lemnul: material și sursă de 
informații” (conf. univ. dr. ing. Cătălin Roibu), „Case de lemn. Tradiție și 
inovație” (șef de lucrări univ. dr. arh. Corduban Călin), „Reciclarea 



lemnului și moduri de valorificare a deșeurilor de lemn” (prof. univ. dr. 
ing. Adrian Timofte), „Punerea în siguranță a bisericilor de lemn în stare 
gravă de degradare” (Tudor Bonta, Asociația „Ambulanța pentru 
Monumente”, Sălaj; Facultatea de Protecția Mediului Oradea) și 
„Sămânță, păduri, lemn și finanțarea lor” (șef de lucrări univ. dr. ing. 
Mihai Enescu, Facultatea de Agricultură București).[…] 

 


